I
SPRAWOZDANIE Z KONTROLI
W POLICEALNEJ SZKOLE MEDYCZNEJ W MORA WICY
UL. KIELECKA 7, 26-026 MORAWICA
Kontrolt( przeprowadzila Monika Ciesla - glowny specjalista oraz Jolanta Sikora inspektor w Oepartamencie Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzt(du
Marszalkowskiego w Kielcach, 25-5 16 Ki elce, AI. IX Wiekow Kielc 3, na podstawie
upowai nien Nr EKST.171 1.3 .2015 (zal1tcznik nr I) oraz Nr EKST.171IA.2015 (zal1tcznik nr
2) pod pi sanych przez Pani1t Agatt( BinkowskI\, Czlonka Zarz1tdu Wojewodztwa
Swit(tokrzyskiego.
Kontrolt( przeprowadzono w dniu 26 stycznia 2015 r. w jednostce kontrolowanej.

I. Podstawa prawna do prJ:eprowadzenia kontroli

-

art. 41 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
z 20 13 r. poz. 596, z poin. zm);

-

§ 39 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzt(du Marszalkowskiego Wojewodztwa
Swit(tokrzyskiego w Kie\cach stanowi1tcego zal1tcznik do uchwaly Nr 84 11 11 Zarz1tdu
Wojewodztwa Swit(tokrzyskiego z dni a 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustaleni a
Urzt(du
Marszalkowskiego
Wojewodztwa
Regulaminu
Organi zacyjnego
Swit(tokrzyskiego w Kielcach.

0

samorz1tdzie wojewodztwa (. Oz. U.

I I. Zakres kontroli - koszty funkcjonowania internatu w Policealnej Szkole Medycznej w
Morawicy w oparciu 0 dane z lat 2013-2014.
Ola uczrriow ucz1tcych sit( poza miej scem stalego zami eszkania Policealna Szkola Medyczna
w Morawicy prowadzi internat, ktory miesci sit( w budynku szkoly. Internal funkcjonuje od
pocz1ttku wrzesnia do konca czerwca.
Internat w PSM w Morawicy sklada sit( obecnie z 7 trzyosobowych pokoi, przy czym w roku
szko lnym 201412015 wykorzystywanych (zamieszkalych) jest 5 z nich. W latach poprzednich
internat skladal sit( z I I pokoi, jednak w momencie uruchomieni a kierunku opiekun
medyczny dyrekcj a szkoly zdecydowala 0 koniecznosci zaadaptowania czt(sci pokoi (dwoch)
na pracownie dydaktyczne. Mienie ruchome z tych pokoi, tj.: tapczany, stoliki zostaly
zeskladowane w kolejnych 2 pokojach.
Miesit(czna oplata za pobyt w internacie wynosi 120 zl. Ze wzglt(du na trudn1t sytuacjt(
finansow1t wychowankowie internatu mog1t bye zwolnienie z oplat, jednak nie wit(cej niz za
jeden miesi1tc. W skali calego 2014 r. zwo lnionych z oplat za internat bylo 34 osoby.
Szczegolowe informacje zawiera tabel a nr 1. Lista osob korzystaj1tcych z internatu w 2014 r.
oraz dowody wplat za internat stanowi1t zal1tcznik nr 3 do sprawozdania.
Tabcla Nr I

Lp.
1

2014 rok
liczba zwolnionych

miesi'lc
styczen

2

2

luty

4

3
4

mar.-::cc
kwiecicli

5

5
6

maj
czcrwicc

10
4
3

